TITULESCU, NICOLAE
Diplomat
N. 16 mart. 1882, Craiova - m. 17 mart. 1941, Cannes.
Fiul lui Ion Titulescu.
A urmat pensionul Jules Javet cu examen
şi certificat de absolvire la Şcoala Obedeanu,
Liceul Carol I din Craiova (1900); Facultatea
de Drept din Paris (1903). Doctor în drept la
Paris (1905).
A fost ales membru corespondent (1930) şi
titular (28 mai 1935) al Academiei Române.
Întors în ţară, devine profesor de drept civil
la Facultatea de Drept din Iaşi (1904-1909),
apoi la Facultatea de Drept din Bucureşti
(1909-1927).
A editat la Craiova gazeta Ţăranul (1907).
Colaborator al lui Take Ionescu se înscrie în Partidul
Conservator-Democrat; deputat din 1912; ministru de Finanţe (19171918), în cabinetul Brătianu şi în cel al lui Averescu (1920-1921);
ministru de Externe (1927-1928; 1932-1933; 1933-1934; 19341936).
În 1918, pleacă la Paris şi face parte din Consiliul Naţional pentru
Unitatea Românilor şi din delegaţia României la Conferinţa de pace
de la Paris (1919); trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar la
Londra (1921); delegat permanent al României la Societatea
Naţiunilor (1924); membru al Curţii permanente de arbitraj de la
Haga (1930); reprezentant al ţării la conferinţele de la Spa (1920),
Londra (1921), Haga (1920-1929).
Ales
preşedinte
a
celei
de
a-XI-a
şi
a-XII-a sesiuni a Adunării generale a Societăţii Naţiunilor, în 1930 şi
în 1931, este singurul diplomat care a deţinut de două ori această
funcţie. Rol important în crearea unui sistem de securitate colectiv
(alianţe regionale): Mica Înţelegere (1921) şi Înţelegerea Balcanică
(1934).
Membru al Biroului director al Academiei Diplomatice Internaţionale din Paris, de la fondare; vicepreşedinte în 1927; ales
preşedinte în 1934.
Prezintă mai multe comunicări; scrie pentru Dicţionarul Diplomatic
al Academiei câteva articole Suveranitatea statelor, Pactul Înţelegerii
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Balcanice, Pactul societăţii Naţiunilor în legătură cu pactul BriandKellog, Organizarea păcii.
Orator neîntrecut, a obţinut succese răsunătoare în străinătate
fiind recunoscut drept una dintre prestigioasele personalităţi ale vieţii
politice internaţionale.
Casa în care s-a născut şi a trăit în perioada adolescenţei se află
pe strada Nicolae Titulescu şi astăzi este sediul Curţii de Apel
Craiova.
Opera: Observaţiuni asupra reorganizării Facultăţii de Drept
(1904); Asupra legii pentru înstrăinarea bunurilor statului (1905);
Principiile autorizării maritale (1905); Problema cesiunei
uzufructuare (1905); Cum trebuie să înţelegem educaţiunea
juridică (1907); Împărţeala moştenitorilor (1907); Problema
responsabilităţii juridice a statului şi a comunelor cu privire la
ultimele răscoale ţărăneşti (1907); Essai sur une théorie
générale des droits éventuels (1908); Discurs (1914, 1915); La
Réforme agraire en Roumanie et les Optants Hongrois de
Transylvanie (Paris, 1924); L’Attentat de Marseille (1935); La
politique extérieure de la Roumanie (1936); Le différend
Yougoslavo-Hongrois (s.a.); Reflecţii (1985); Basarabia, pământ
românesc (1991); Documente confidenţiale (1992); Politica
externă a României (1994); Pledoarii pentru pace (1996); Opere
complete (2001).
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